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Aandacht voor intimiteit & seksualiteit tijdens 
het revalideren  
De beleving van intimiteit en seksualiteit kan na een ziekte, aandoening of ongeval veranderen. 
Voor veel mensen is dit een lastig onderwerp om over te praten, misschien ook wel voor 
u. Obstakels rondom dit onderwerp zijn vaak goed weg te nemen. Om deze redenen praten we 
tijdens uw revalidatie ook over intimiteit en seksualiteit. 
 
Er verandert veel in het leven na een ziekte of ongeval, soms ook op intiem en seksueel vlak. Het 
zelfvertrouwen kan een deuk krijgen. Door bepaalde medicijnen kan de zin in vrijen afnemen. 
Het vermogen om een erectie te krijgen kan afnemen. Mensen met hartproblemen zijn soms 
bang dat seks gevaarlijk is, of slecht voor hun hart. Bij andere mensen leven vragen als: ‘in welke 
houding krijg ik zo min mogelijk spasme tijdens het vrijen’ en ‘ben ik nog wel aantrekkelijk voor 
mijn partner’? Of: ‘hoe kan ik voorkomen dat ik urine verlies’? 
 

Informatie geven  
Seksuele veranderingen en veranderingen op intiem vlak leiden er in sommige gevallen toe dat u 
minder intiem en seksueel actief bent dan voorheen en dat u er minder plezier aan beleeft. En dat 
terwijl een fijne beleving van intimiteit en seksualiteit meestal mogelijk is. Wat nodig kan zijn, is 
goede informatie. Die informatie willen we u bij Reade graag geven. Want intimiteit en een goed 
seksleven is gezond en kan aan uw levensgeluk bijdragen. Het is dus de moeite waard om aandacht 
te besteden aan deze onderwerpen en erover te praten. 
 

Bespreekbaar maken 
De revalidatiearts en de maatschappelijk werker bespreken de onderwerpen intimiteit en 
seksualiteit in het begin van uw revalidatie met u. U beslist uiteraard zelf of u (op dat moment) over 
eventuele veranderingen in de beleving ervan wilt praten. Afhankelijk van uw wensen, brengen uw 
behandelaars tijdens gesprekken met u en uw eventuele partner de onderwerpen later weer ter 
sprake. U kunt dat uiteraard ook zelf doen. Daarnaast besteden we in voorlichtings- of 
themabijeenkomsten aandacht aan intimiteit en seksualiteit. Informatie over deze bijeenkomsten 
krijgt u van uw maatschappelijk werker. 
 
Als u vragen hebt over intimiteit en seksualiteit, kunt u die altijd stellen aan de revalidatiearts of aan 
een ander lid van het behandelteam. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar een ander teamlid 
als dat nodig is. De vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan, zoals: 

 de lichamelijke gevolgen van uw aandoening, de werking van medicijnen en beschikbare 
hulpmiddelen 

 houdingen tijdens het vrijen en het gebruik van hulpmiddelen 

 inspanning of ontspanning tijdens seks en oefeningen die bewegingsmogelijkheden 
vergroten 

 problemen die samenhangen met incontinentie  

 persoonlijke hygiëne 

 het omgaan met alle veranderingen die u meemaakt in uw leven en in uw relatie. 

 het gebukt gaan onder een negatief zelfbeeld 

 depressieve gevoelens. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over intimiteit, seksualiteit en handicap vindt u op de volgende websites: 

 rutgersnissogroep (kenniscentrum seksualiteit), 

http://www.rutgerswpf.nl/
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 de schildpad (stichting handicap en seksualiteit), 

 stichting sar (stichting alternatieve relatiebemiddeling 

 diabetesfonds 
 sex met een handicap 

 dwarslaesie 

 spinalnet (ontmoetingsplaats voor mensen met een dwarslaesie 

 seksualiteit en intiem contact na een hartaandoening 

http://www.deschildpad.nl/
http://www.stichtingsar.nl/
http://www.diabetesfonds.nl/
http://www.sexmeteenhandicap.nl/
http://www.dwarslaesie.nl/
http://www.spinalnet.nl/
http://www.hartenvaatgroep.nl/over-ons/wat-doet-de-hartvaatgroep/informatie-en-voorlichting/informatiemateriaal-downloaden.html

